Bruttoliste over planer på sundhedsområdet, 1. udkast marts 2012
Titel
Gennemførelsesplanen for fremtidens sygehuse i Region Syddanmark
Praksisudviklingsplan for almen praksis
Praksisplan for fysioterapiområdet

Praksisplan for speciallægepraksis
Specialeplanen
Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
20112012
Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen
Strategi for psykiatrisk forskning i Region Syddanmark

Fremtidens Psykiatri

Generalplan for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kort beskrivelse/formål

Gennemførelsesplanen udfylder de punkter i den
overordnede sygehusstruktur i Region Syddanmark,
som ikke blev fastlagt i akutplanen
At sikre lægedækningen i regionen samt den fortsatte
udvikling af almen praksis
Fælles plan for kommuner og region med henblik på
tilrettelæggelse af den fysioterapeutiske betjening i
regionen
Planerne er et led i styringen af kapaciteten i
speciallægepraksis og skal medvirke til at fremme
samarbejdet og koordinering med det øvrige
sundhedsvæsen.
Specialeplanen omfatter placeringen af de lægefaglige
specialer med tilhørende specialfunktioner på
sygehusene i Region Syddanmark.
Strategien sætter strategisk retning for udviklingen af
kvaliteten i såvel det psykiatriske som det somatiske
sundhedsvæsen i Region Syddanmark i perioden
20112014.
Politikken peger på 6 særlige indsatsområder med
konkrete mål for sundhedsforskningen.
Forskningsstrategien beskriver de overordnede
målsætninger, hvordan organiseringen skal være,
hvilke indsatsområder der er, samarbejdet med andre
aktører og rammerne for finansieringen.
Formålet med psykiatriplanen er at sikre, at mennesker
i alle aldre med en psykisk lidelse oplever den højest
mulige kvalitet, sammenhæng og tilgængelighed i
behandlingen.
Planen beskriver de kommende fysiske rammer for

Patient og pårørendepolitik i psykiatrien i Region Syddanmark
Regional samarbejdsaftale for det psykiatriske område

Vision for psykiatrien i Region Syddanmark
Praksisplan for fodterapi i Region Syddanmark
Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Region Syddanmark – sundhedsberedskabs og
præhospital plan

Sundhedsaftalerne 201114
Rapport vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for

behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark, og er
referencerammen i forhold de principper og standarder
der bygges efter i regionens psykiatribyggerier.
Planen beskriver 1) patient og pårørendepolitik 2)
samarbejdsstruktur og 3) uddannelsesaktiviteter
Aftalen er en overordnet aftale, der beskriver
opgaveansvar og samarbejdsrelationer, der er
gældende for samarbejdet mellem regionen og alle
kommunerne.
Visionen består af tre punkter om udvikling af den
psykiatriske virksomhed, optimering af områdets
ressourcer og videreudvikling af en god kultur.
Praksisplanen skal analysere den fremtidige kapacitet,
arbejdsdelingen, samarbejdet mellem de involverede
aktører samt kvalitetsudvlikling/kvalitetssikring
Planen skal indgå i Region Syddanmarks samlede
sundhedsplanlægning og danner grundlag for
beslutninger vedr. den kiropraktiske kapacitet og
udvikling bl.a. med henblik på at sikre samordning af
den kiropraktiske betjening i alle områder af regionen
Sundhedsberedskabet omfatter:
· Sygehusberedskabet, herunder den
præhospitale indsats
· Beredskabet i den primære sundhedstjeneste
· Lægemiddelberedskabet
At sikre sammenhængende forløb af høj kvalitet på
tværs af sektorer – sygehuse, almen praksis og
kommuner.
Formålet er at sikre akutte patienter samme høje
kvalitet i modtagelse, udredning og behandling i hele
regionen uanset om patienten indlægges dag, aften,
nat eller weekend.
Strategien skal sikre at livsstilssygdomme bliver

mennesker med en sindslidelse

forebygget og behandlet hos mennesker med en
sindslidelse

